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Voorwoord
 
Beste ouders, leden en sympathisanten

Het eerste deel van het werkjaar zit er al 
weer op. Het was een geslaagd semester 
zowel leiders als leden hebben er van geno-
ten. De leiders hebben zich goed ingezet in 
het eerste semester. Ook dit jaar konden de 
leden weer genieten van een grote diversiteit 
aan spelletjes. Vele leden en leiders konden 
dan ook niet wachten tot het weer zaterdag 
namiddag was.

We kregen dit jaar, na een jaar lang wachten, opnieuw bezoek van de Sint. 
Zoals de leiders wel gedacht hadden waren er geen stoute kindjes bij dit 
jaar. We zien de Sint graag volgend jaar terug.

Onze voornemens voor het jaar 2022 zijn dat hopelijk iedereen gezond en 
wel blijft. En dat de leden snel terug kunnen knuffelen en ook opnieuw bin-
nen kunnen spelen. We hopen dan ook voor een ‘normaal’ kamp zoals vorig 
jaar, maar het zal zeker weer een kamp worden om nooit meer te vergeten. 

Om deze wens mogelijk te maken kan u ons rond Pasen ook weer aan uw 
deur of online verwachten voor lekkere koekjes.

Blader gerust even door het boekje voor meer info over de weekends en 
activiteiten. Wie weet, vindt u ook ergens een foto van uw (kleine) kapoen.

Een stevige KSA groet
Decaestecker Louis
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Redactioneel
Ready, set, go! We zijn er weer aan begonnen. Met de machtige Einde-
jaarsconferentie, hebben we het jaar afgesloten en laten we alles achter 
ons. Ook de redactie laat zijn geschillen in het verleden en gaat het nieu-
we jaar als vrolijke vrienden in (kunnen wij er aan doen dat de helft van de 
redactie niet kan manillen en dus verliezen en dan spel maken en how ja, 
je weet wel hoe dat gaat hé).

Tussen alle koffies, ijsstaarten en gebakjes, bedachten we een nieuwe 
rubriek voor de Lievensbode nog interessanter te maken. Een soort van 
‘mijn-ban-kan-dat’. Meer hierover zal worden uitgelegd wat verder in het 
boekje. Kijk zeker eens!

Voorlopig laten we het hierbij voor het welbefaamde ‘redactioneel’, want 
er moet natuurlijk ook nog wat gestudeerd worden. We willen maar al te 
graag mee naar Lourdes!

Brand een kaarsje voor ons, we kunnen het gebruiken :)

De redactie 
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Kortnieuws
Vriendjesdag
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Onder 
dit motto willen we alle kinderen en 
jongeren laten proeven van KSA. Door het 
organiseren van vriendjesdagen stel je jouw 
KSA-groep voor aan je vrienden die nog 
geen lid zijn en geef je iedereen de kans om 
mee te spelen. 
Machtig toch?!

We organiseren Vriendjesdag op 5 februari. 
Neem je iemand mee?! 

Mijn-ban-kan-dat
In de vorm van een leuk spelletje willen we jullie graag wat uitdagen. 
Welke ban neemt er het meeste vriendjes mee op Vriendjesdag? De 
leiders zullen ieder vriendje tellen. De ban met de minste vriendjes zal een 
liedje moeten zingen op het einde van de vergadering! 
Succes!!

Uniformstand
Tijdens de eerste vergadering van maart zetten we opnieuw onze uni-
formstand uit met KSA-kledij en allerhande gadgets. Voor (vanaf 13u30) 
en na de vergadering heeft u tijd om iets te kopen/bekijken. 
(Gelieve wel cash geld mee te nemen).

Oproep naar strips en oude spelletjes
Mogen we even uw aandacht? Ja jij daar! Zoals altijd nemen we strips 
mee op kamp om de leden wat leesplezier te laten hebben tijdens de plat-
te rust. Deze worden zoveel gelezen dat ze wat uitgelezen en versleten 
geraakten. 
Daarom deze oproep, heeft u nog wat strips, oude spelletjes of ander 
bruikbaar materiaal over en geraakt u er niet van af? We kunnen ze zeker 
gebruiken! Contacteer een leider of breng ze binnen na een activiteit. Wij, 
maar ook zeker de leden, zullen je eeuwig in het krijt staan!
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Paëllapannen
€30/dag, €100 waarborg

Percolator
€18/dag, €25 waarborg

Leiders
Prijs overeen te komen

Contactpersoon: Guillaume & Gaëtan (gegevens op pagina 09-10)

Te Huur

Koekjesverkoop
Net zoals ieder jaar organiseren wij met de KSA onze koekjesverkoop en 
ook dit jaar bedanken wij onze leden die ons hierbij te hulp schieten! Bij 
deze editie organiseren we opnieuw een soort van kortingsactie die jullie 
verkrijgen door zelf op voorhand koekjes te verkopen. Net zoals andere 
jaren nodigen we jullie uit om al volop koeken te verkopen aan je familie, 
collega’s, vriendjes en vriendinnetjes. Om jullie hiervoor te bedanken heb-
ben we er dus opnieuw een actie aan gekoppeld.

Hierdoor krijgen jullie een korting op het grote zomerkamp in augustus. 
U ontvangt van ons nog een brief met wat meer info omtrent de prijs en 
de soorten. Naast deze korting helpt u onze KSA ook door wat dozen te 
verkopen. Wij zullen ze dan leveren op 16 april.

Kamp 2022
Het vorige kamp ligt nog niet ver achter ons, of we verlangen al naar het 
volgende. Wees gerust, dit jaar is er opnieuw een kamp. Noteer zeker al 
31 juli 2022 tot 10 augustus 2022 in jullie agenda voor het zomerkamp 
2022. 
Hopelijk beleven we dan opnieuw het kamp in één grote groep!

15 dozen verkopen = 5 euro kortring op het inschrijvingsgeld van het zomerkamp
25 dozen verkopen = 10 euro korting op het inschrijvingsgeld van het zomerkamp



7

Op weekend met ....

Wat was het weer een tof weekend met de knapen. De leiders beslis-
ten om de nieuwe generatie knapen direct hun dropping skills boven te 
halen de vrijdagavond. Ze hadden zo’n 10 km gestapt door Nieuwpoort met natuurlijk een 
leider mee. Na de dropping gingen ze direct naar bed omdat het stappen al te veel was voor 
onze knapen. 

De ochtend erna waren ze al vroeg wakker en wachtte ze op het eerste ontbijt van het 
weekend ‘stutjes met choco’. Toen beslisten we om de duinen in te gaan en het gebied 
te gaan verkennen. In de ochtend speelden we het spel paintball waarin ze in 2 groepen 
verdeeld waren en moesten zien in te breken in het kamp van de ander om puzzelstukken te 
kunnen verzamelen. 

Na het spel in De duinen was het tijd voor 
het middagmaal genaamd macaroni. Nadat 
de maag goed gevuld was van onze knapen 
gingen we naar de zee, daar hebben we 
veel gelopen bij honkbal en ons verstopt in 
de duinen waar Sem Persyn ook een show 
gaf aan de mensen op het strand met het 
dansje ‘de macarena’. Toen gingen we weer 
terug voor onze buik weer te vullen met 
hotdogs.

In de avond speelden we tegen de jongher-
nieuwers een voetbalmatch waar Izar 
Claeys in uitblonk. Jammer genoeg hadden 
we verloren maar dat had zijn redenen. 
Achter het voetballen speelden we de kna-
penquiz waar Liam, Rübn en Sigsten de overwinning namen. Erachter besloten we nog een 
film te kijken en dan weer te gaan slapen. 

Zondagochtend was het een beetje moeilijker om de knapen wakker te maken. Maar ze wa-
ren op tijd voor het ontbijt. Na het ontbijt gingen we voor de laatste keer de duinen in om het 
spanbandjesspel te spelen. De knapen waren hier heel blij mee. Toen was het tijd om onze 
valies weer te maken en te gaan eten ons laatste middagmaal waren vissticks met goed ge-
kruide puree. Achter het eten gingen was het tijd voor een beetje te kuisen van het gebouw. 
Achter het kuisen mochten ze nog een beetje vrijspelen in de duinen of een rematch tegen 
de jonghernieuwers waar we deze keer verdiend wonnen. 

Toen namen we afscheid van elkaar en gingen we richting huis.Het was een topweekend!
Tot de volgende!

De Knapen
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Op kamp met ....

Bij aankomst in Nieuwpoort maakten we meteen onze bedden 
op en met veel energie kon de eerste avond van het weekend 
van start gaan.  De eerste activiteit die we voor onze leden in 
petto hadden was een dropping. Bij terugkomst in Nieuwpoort hadden we al snel 
door dat alle leden het enorm geestig vonden sommige leden zagen het zelf nog 
zitten om nog eens gedropt te worden. Maar ze hadden nog energie nodig voor 
de rest van het weekend en dus kropen ze dan maar hun bed in. 

Zaterdag gingen we op pad en gingen we met de leden op ruiltocht. Na het 
ravotten in de duinen kwamen we terug in ons bivakhuis met 5 kilo zand in onze 
zakken en schoenen. Na het lekkere avondmaal keken we nog een spannende film 
en zo zat ook de laatste dag er al weer op. Zondag hielp iedereen met opruimen 
en zo zat het weekend er dan al weer op.

Op vrijdagavond vertrokken we met een meer dan voltallige koksploeg om al die 
hongerige maagjes te spijzen. Na een lange autorit kwamen we uiteindelijk aan 
in Nieuwpoort. De eerste indruk was duidelijk: wreed chique en wreed groot. De 
keuken was zelfs uitgerust met een high-tech semi-industriële fast-wash door-
schuifvaatwasmachine. Waren wij een bende chançaards zeg!

Een overheerlijk ontbijt met choco stond de leden 's ochtends al op te wachten. 
Daarna was het tijd voor een mooie ochtendwandeling in de duinen, maar niet te 
lang want onze volgende activiteit kwam er al aan: macaroni maken. In de namid-
dag vervolgden we onze wandeling langs de zeedijk. We gingen ook op zoek naar 
mossels als avondeten, helaas, met die ene gevonden mossel gingen we niet ver-
der komen dan om de hotdogs wat bij te kruiden. Inderdaad, op het menu stonden 
nu hotdogs. Die werden met heel wat plezier naar binnen gespeeld.

De laatste dag brak alweer aan en dus stond er een echte feestmaaltijd op de 
kaart. Verse fishsticks op een bedje van puree, aangevuld met een frisse saladbar 
van tomaatjes en koolbergsalade in combinatie met zelfgemaakte cocktail. Een 
waar eetfestijn om een topweekend mee af te sluiten. Als koks zouden we dit 
weekend dan ook graag een review van 5/5 sterren geven.

De (Jong)Hernieuwers

De Koks
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Het leidersteam
Dwergen

Kabouters

Remi Vandaele
Elzerijstraat 15
8890 Moorslede
0479 62 62 96

Banleider
Jelle Samoy
Kerkstraat 4 bus 2.6
8890 Moorslede
0479 59 34 02
kabouters
@ksamoorslede.be

Xandres Grymonprez
Iepersestraat 119
8890 Moorslede
0472 67 42 23

Baptiste Wydooghe
Passendaalsestraat 43
8890 Moorslede
0468 28 76 10

Gaëtan Berguigue
Oude molenweg 17
8890 Moorslede
0473 20 53 97
materiaal
@ksamoorslede.be

Hoofdleider

Niels Vantorre
Bellereke 19
8890 Moorslede
0477 80 06 12

Simon Desmet
Zonnebeeksestraat 20
8890 Moorslede
0474 32 19 17

Jonas Vallaey
Korenwind 41
8890 Moorslede
0468 28 34 83
dwergen
@ksamoorslede.be

Banleider

Arthur Staelens
Rubenslaan 40
8890 Moorslede
0471 37 28 84

Louis Decaestecker
Iepersestraat 117
8890 Moorslede
0472 84 14 86
leiding
@ksamoorslede.be
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Pagadders
Banleider

Charles Devisch
Bellereke 1
8890 Moorslede
0473  79 60 41
pagadders
@ksamoorslede.be

Lucas Deleu
Emiel Jacqueslaan 77 
8890 Moorslede
0472 17 17 83 Tibe Foulon

Emiel jacqueslaan 76 
8890 Moorslede
0496 28 49 67

Victor Dewitte
Breulstraat 127
8890 Moorslede
0470 52 02 79

Arno Monteyne
Iepersestraat 167
8890 Moorslede
0472 03 86 46 Guillaume Berguigue

Mgr Cardijnlaan 34 
8890 Dadizele
0473 11 06 26
materiaal
@ksamoorslede.be

Bjorn Constandt
Gentsestraat 84
8890 Moorslede
0491 73 21 96



Jongknapen
Banleider
Ruben Leenknnecht
Kalkoenstraat 3
8890 Moorslede
0487 21 177 5
jongknapen
@ksamoorslede.be

Roeland Vandamme
Werviksestraat 8
8890 Moorslede
0471 79 76 98

Lars Goddeeris
Breulstraat 16
8890 Moorslede
0495 56 26 93

Luka Werbrouck
Roeselaarsestraat 41
8890 Moorslede
0485 45 49 06

Louis Decuypere
Pater Lievensstraat 4
8890 Moorslede
0491 95 20 96

Sander Lannoo
Valkeniersstraat 6
8800 Roeselare
0491 20 38 78
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Knapen

Bastiaan Dekoning
Oostnieuwkerksestraat 12
8890 Moorslede
0471 10 37 07
financieel
@ksamoorslede.be

Tjorven Cappon
Permekelaan 27
8890 Moorslede
0468 22 71 22 

Secretaris

Gunther Constandt
Gentsestraat 84
8890 Moorslede
0495 83 73 89
knapen
@ksamoorslede.be Emile De Bruyn

Hazegoedweg 29
8800 Roeselare
0492 60 85 73

Banleider

Louis Neart
Slypsstraat 24a
8890 Moorslede
0476 03 41 57



Jonghernieuwers
Banleider

Michiel Deforche
Passendaalsestraat 143b
8890 Moorslede
0485 82 79 29

Willem Louagie
6de Jagersstraat 3
8890 Moorslede
0472 34 97 53
jonghernieuwers
@ksamoorslede.be

Arthur De Bruyn
Hazegoedweg 29
8800 Roeselare
0497 83 45 19

Anton Debode
Kastanjestraat 5
8890 Moorslede
0471 37 83 62
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Kalender
Van januari t.e.m. zomerkamp
 01 januari:    Geen vergadering 
 08 januari:    Zwemmen
 15 januari:    Vergadering 
 22 januari:    Geen vergadering 
 29 januari:    Geen vergadering

 05 februari:   Vergadering (Vriendjesdag)
 12 februari:   Vergadering (Valentijn)
 19 februari:   Geen vergadering
 25-27 februari:  Weekend jongste

 05 maart:   Vergadering (Uniformstand)
 12 maart:   Geen vergadering
 19 maart:   Vergadering
 26 maart:   Vergadering

 02 april:   Geen vergadering 
 09 april:   Vergadering
 16 april:   Koekjesverkoop
 23 april:   Geen vergadering
 30 april:   Vergadering

 07 mei:   Vergadering
 14 mei:   Vergadering
 21 mei:   Vergadering
 28 mei:   Geen vergadering 

 04 juni:   Geen vergadering 
 11 juni:   Geen vergadering 
 18 juni:   Vergadering
 25 juni:   Slotvergadering

 31 juli-10 aug.:  Zomerkamp
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Weekend Jongste
Wie?   Dwergjes, Kabouters, Pagadders en Jongknapen
Wanneer?  25-27 februari
Waar?  Beverenstraat 88 8691 Alveringem

Algemeen
We spreken af aan de 4Link, de vrijdag van het weekend om 18.30. 
We vertrekken terug naar huis de zondag om 15uur. We doen 
beroep op bereidwillige ouders om ons tot daar te brengen en ons 
af te halen. De vrijdagavond is er trouwens geen avondmaal meer 
voorzien. Zorg er dus best voor dat uw zoon al 
gegeten heeft voor hij op weekend vertrekt. 

De kostprijs bedraagt voor dit weekend is €30. Dit kun je op een 
zaterdagnamiddag aan de leiding afgeven. Overschrijven kan ook 
op rekeningnummer BE12 8600 1068 1092.
Inschrijven kan nu ook via onze website:
http://www.ksamoorslede.be

Voor meer informatie: aarzel zeker niet om iemand van de leiders te 
contacteren!

Wat neem je mee?
-KSA-uniform (Vergeet niet te naamtekenen!)
-Warme kleren om buiten te spelen 
-Regenjas
-Voldoende ondergoed en sokken
-Goeie speelschoenen
-Bedovertrek, kussen, kussensloop en slaapzak
-Pyjama en eventueel een knuffel
-Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, zeep, washandje, handdoek)
-Eetgerief (onbreekbaar bord, bestek, beker, keukenhanddoek)
-Goed humeur
-Snoepgoed, GSM’s en spelconsoles worden afgenomen!
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Wist je dat…
… B.C. geen 5 woorden Hongaars heeft geleerd tijdens zijn 4 maanden 
    in Hongarije?
… T.C. dat maar triestig vindt?
… er veel soorten zout chips bestaan?
... onze leiders ze zeker al allemaal geproefd hebben?
… er weer geen stoute kinderen waren dit jaar?
… de Sint niet 3 maar wel 4 zwarte pieten bij zich had?
… hij graag naar Gabriels had gekomen, maar hij dan al weer in Spanje        
    moet zijn?
... Bert Gabriels top was!
... zijn vrienden zeker niet moesten onderdoen?
… de leiders ook wel eens graag een snoepje lusten?
... dat niet zo goed is voor onze lijn?
... men oma zegt dat een bolle lijn ook een lijn is?
… onze voornemens voor 2022 al genoteerd zijn?
… we iedereen in 2022 minder corona wensen?
… iedereen best 10-11 september vrijhoud?
… dit eigenlijk met een t geschreven is?
… het dan ons streekbierenweekend 2022 is?
... we dit jaar tot 150 biertjes zullen gaan?
... dit misschien een beetje overdreven is?
… we in 2022 op kamp gaan naar Rijsel?
… of was het ergens in Antwerpen?
… dit verwarrend is?
… het kampthema Pokémon is?
… dit nog kan veranderen naar Star Wars?
… leider L.D. dit verhaal zal schrijven?
… hij zo het nut van een stilo zal ondervinden?
… hij hierbij best ook papier leert kennen?
… dat L.D een speciale emmer heeft waar hij niets van weet?
… dit wel eens kan genuttigd worden op een onverwacht moment?
… hij een grote mond heeft?
... daar zeker 15 picknicken in kunnen?
... onze leden ook graag picknicken eten?



Allereerst willen we u vanwege de ganse KSA-ploeg, een zalig 
kerst en een gelukkig Nieuwjaar wensen. Mogen we allen een 
goede gezondheid hebben, en tal van pleziervolle KSA-momenten 
beleven.


